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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ NAM ଯ ାଗାଯ ାଗ ଯଗାଷ୍ଠୀର ଅନଲାଇନ୍ ସମି୍ମଳନୀଯର 

ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ ି

ମଇ 04, 2020 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଚାଲିଥବିା COVID-19 ମହାମାେୀ ସଙ୍କଟେ ମକୁାବିଲା କେିବା ପାଇ ଁ 4 ମଇ 2020 

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷି୍ତି ରହାଇଥବିା ଅଣ ସମନ୍ିତି ଆରଦାଳନ (NAM) ର ାଗାର ାଗ ରଗାଷ୍ୀିେ ଅନଲାଇନ୍ 

ସମି୍ମଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିଥରିଲ। 

"COVID-19 ବିପକ୍ଷରେ ଏକତା" ବିଷୟବସୁ୍ତ ଉପରେ ଅନଲାଇନ୍ NAM ର ାଗାର ାଗ ରଗାଷ୍ୀି ସମି୍ମଳନୀ, NAM 

ର ାଗାର ାଗ ରଗାଷ୍ୀିେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଜେରବୈଜାନ ଗଣୋଜୟେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ରହ ମାନୟବେ ଇଲହାମ ୍

ଆଲିଏଭ୍ ଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଆରୟାଜିତ କୋ ାଇଥଲିା। ସମି୍ମଳନୀେ ଉରେଶୟ COVID-19 ମହାମାେୀ ବିପକ୍ଷରେ 

ଲରେଇରେ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତ୍ରତାକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହିତ କେିବା ପାଇ ଁଏବଂ ମହାମାେୀକୁ ସରବାଧତି କେିବା ପାଇ ଁୋଜୟ 

ଏବଂ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନଗଡିୁକେ ପ୍ରୟାସକୁ ତୀବ୍ର କେିବାେ ଥଲିା। ଏହି ଆରୟାଜନ ଶାନି୍ତ ପାଇ ଁଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ 

ବହୁପକ୍ଷୀୟତା ଏବଂ କୂଟକୂଟନୀତିେ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସଗଡ଼ିୁକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମେଣ କୋ ାଇଥଲିା। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ NAM େ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତଥା ମଲୂୟରବାଧ ପ୍ରତି ଭାେତେ ଦୀର୍ତ ଦିନେୁ ଚାଲି 

ଆସଥୁବିା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଏହାେ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ାିତା ସଦସୟ ଭାବରେ ରେଖାଙି୍କତ କୋ ାଇଛି। ନିଜେ ସରବାଧନରେ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସଙ୍କଟ ପାଇ ଁଦୁନିଆରେ ଏକ ସମନ୍ିତି, ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ ତଥା ନୟାୟ ସଙ୍ଗତ ପ୍ରତିକି୍ରୟାେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଉପରେ 

ଗେୁୁତ୍ୱାରୋପ କେି ଭାେତ ର୍ରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତେରେ ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଥବିା ରବରଳ ଏହି ଆରଦାଳନ 

ସହିତ ଏକତା େକ୍ଷା କେିବାକୁ ଭାେତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତତାକୁ ନିଶି୍ଚତ କେିଛନି୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 

ଅନୟାନୟ ଭାଇେସ, ବିରଶଷକେି ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ମିଥୟା ଖବେ ବିେୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ଵାୋ କୋ ାଉଥବିା ନିେନ୍ତେ 

ପ୍ରୟାସେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱାରୋପ କେିଥରିଲ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ 30 େୁ ଅଧକି ଅନୟ ୋଜୟ ଏବଂ ସେକାେଙ୍କେ ପ୍ରମଖୁ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ରନତା ମାନଙ୍କ ସହିତ 

ସାମିଲ ରହାଇଥରିଲ, ର ଉଥଁରିେ ଏସିଆ, ଆଫି୍ରକା, ଲାଟିନ୍ ଆରମେିକା ଏବଂ କାେବିଆନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପେ ସଦସୟ 

ରଦଶ ମଧ୍ୟ ର ାଗ ରଦଇଥରିଲ। ଏହି ସମି୍ମଳନୀରେ ସଂ କୁ୍ତ ୋଷ୍ଟ୍ର ମହାସଭାେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରରେସେ ତିଜାନୀନି ମହମ୍ମଦ 

ବରଦ, ସଂ କୁ୍ତ ୋଷ୍ଟ୍ର ମହାସଚିବ ଶ୍ରୀ ଆରଟାନିଓ ଗରୁଟେସ,୍ ଆଫି୍ରକୀୟ ସଂର୍େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମସୁା େକୀ ମହାମତ, 

ୟୁରୋପୀୟ ସଂର୍େ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧୀ ରଜାରସେ ରବାରେଲ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନେ ମହାନିରେତଶକ ଡ଼ା. 

ରଟରରାସ ୍ରର୍ରବ୍ରଏସସ ୍ମଧ୍ୟ ସରବାଧତି କେିଥରିଲ। 



ରମାଟ ଭାବରେ, NAM ରନତାମାରନ COVID-19 େ ପ୍ରଭାବକୁ ଆକଳନ କେିଥରିଲ, ସମ୍ଭାବୟ ପ୍ରତିକାେ ପାଇ ଁ

ଚାହିଦା ଏବଂ ଆବଶୟକତାଗଡ଼ିୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କେିଥରିଲ ଏବଂ କା ତୟ-ଆଧାେିତ ଅନୁସେଣ ପଦରକ୍ଷପକୁ ଅନୁରୋଧ 

କେିଥରିଲ। ଏହି ସମି୍ମଳନୀ ପରେ ରନତାମାରନ COVID-19 ବିରୋଧରେ ଲରେଇରେ ଅନ୍ତୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାେ 

ଗେୁୁତ୍ୱକୁ ରେଖାଙି୍କତ କେି ରର୍ାଷଣାପତ୍ରକୁ ଆପଣାଇଥରିଲ। ରନତାମାରନ COVID-19 ବିରୋଧରେ ଲରେଇରେ 

ରସମାନଙ୍କେ ରମୌଳିକ ଚିକିତ୍ସା, ସାମାଜିକ ତଥା ମାନବିକ ଆବଶୟକତାକୁ ପ୍ରତିେଳିତ କେୁଥବିା ସହିତ ଏକ ସାଧାେଣ 

ଡାଟାରବସ ୍େ ସ୍ଥ୍ାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ସଦସୟ ୋଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କେ ଚାହିଦା ଏବଂ ଆବଶୟକତାଗଡ଼ିୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କେିବାକୁ ଏକ 

‘କା ତୟ ବଳ’ ସଷିୃ୍ଟ୍ କେିବାକୁ ରର୍ାଷଣା କେିଥରିଲ। 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ  

ମଇ 4, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


